Warszawa, 03 sierpnia 2021

ZPM.051.602.2021

Pan
Maciej Taborowski
Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2021 r., znak: V.7018.753.2021.ŁK, dotyczące
obowiązku odbycia kwarantanny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny przez osoby zaszczepione
określone jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.). Zatem mając na
uwadze ww. rozporządzenie:
1) § 3 ust. 2 pkt 14 - obowiązku poddania się kwarantannie po przekroczeniu
granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się w przypadku przekraczania jej
przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia
ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do
obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego
szczepienia, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19,
2) § 4 ust. 7 - obowiązku poddania się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od
dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi się wspólne gospodarstwo
domowe lub zamieszkuje, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko
COVID-19 (…),

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

3) § 8 - obowiązku odbycia kwarantanny w związku z narażeniem na chorobę
zakaźną lub pozostawaniem w styczności ze źródłem biologicznego czynnika
chorobotwórczego nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację,
odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko
COVID-19.
Z powyższych wynika, że obowiązkowej kwarantannie podlegać będą osoby
zaszczepione pełnym cyklem szczepień, ale u których nie minęło co najmniej 14 dni od
ostatniego szczepienia oraz te, które zostały zaszczepione szczepionkami, które nie
posiadają rejestracji na terenie Unii Europejskiej.
Wskazać należy, że przesłanki zaistnienia obowiązku obowiązkowej kwarantanny mogą
być stwierdzone nie tyko przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale
również przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (kwarantanna graniczna), pracowników
Urzędów Wojewódzkich (kwarantanna graniczna), lekarzy (kwarantanna zleceniowa),
którzy dokonają wpisu w systemie, powodującego oznaczenie danej osoby jako
podlegającej kwarantannie.
Wobec powyższego, na kwarantannę trafiały m.in. osoby zaszczepione, które podczas
kontroli granicznej nie przedstawiły dokumentów poświadczających zaszczepienie
przeciw COVID-19, których dane o zaszczepieniu nie był dostępne w systemie EWP,
którym została nałożona kwarantanna związana z wystawieniem skierowania na test
w kierunku SARS-CoV-2 (kwarantanna zleceniowa) w związku z podejrzeniem
zakażenia.
Ponadto

dokonano

analizy

przypadków

nakładania

i

skracania/zdejmowania

kwarantanny na osoby wymienione w powyższych przepisach prawa. Z danych
zebranych za pośrednictwem Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, za
okres od 1 czerwca 2021 r. do 22 lipca 2021 r. wynika, że znaczna część nakładanych
kwarantann była przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników Urzędów
Wojewódzkich, lekarzy oraz automatycznie przez system EWP. Przypadki objęcia
kwarantanną – na wniosek danej osoby – były weryfikowane przez pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznych. Weryfikowane były również kwarantanny nakładane
przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. W większości przypadków,
kwarantanny nałożone na osoby zaszczepione pełnym cyklem szczepień, u których
minął odpowiedni okres od podania ostatniej dawki zostały skrócone bądź zdjęte przez
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pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kwarantanna nie została cofnięta tylko
niewielkiej części osób, czego powodem było:
1. zbyt późne zgłoszenie się przez osobę kwarantannowaną do stacji celem
skrócenia kwarantanny,
2. przeoczenie

w

systemie

kwarantannowanej,

która

EWP

informacji

dodatkowo

nie

o

zaszczepieniu

zwróciła

się

osoby

do

stacji

o skrócenie/zdjęcie kwarantanny,
3. posługiwanie się zaświadczeniem o zaszczepieniu wykonanym szczepionką nie
posiadającą rejestracji na terenie UE,
4. nałożenie kwarantanny na prośbę osoby zaszczepionej,
5. brak informacji o szczepieniu w systemie EWP oraz brak informacji od osoby
kwarantannowanej

o

zaszczepieniu

się

przeciwko

COVID-19

podczas

przeprowadzania wywiadu przez pracownika PSSE.
Z powyższych wynika, iż pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych nie nadużywali
swoich uprawnień kierując dane osoby na kwarantannę i gdy było to zgodne z prawem,
skracali

lub

zdejmowali

kwarantanny

nałożone

na

osoby

zaszczepione,

po

przedstawieniu przez nie stosownych dokumentów.
W związku z brakiem szczegółowego opisu skargi, która wpłynęła do Rzecznika Praw
Obywatelskich, można jedynie domniemywać, iż dojść mogło do sytuacji, w której osoba
zaszczepiona nie spełniała wymogów dla uznania jej za osobę zaszczepioną, tj. nie
spełniała wymogów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wobec czego pracownicy stacji
sanitarno-epidemiologicznych nie mieli podstaw do skrócenia lub zdjęcia nałożonej
kwarantanny.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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